1

Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia onze de outubro de dois mil e onze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniu-se
a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a sua Mesa Diretora pelos senhores
vereadores: Nélio Aurélio de Souza – Presidente, Renato Faria Silva – Vice-Presidente
e Sandro Lima – Secretário Ad Hoc. Sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu
os trabalhos e solicitou a chamada dos vereadores presentes; constatando-se a existência
de número legal conforme as assinaturas apostas no livro próprio, verificando-se a
ausência justificada dos vereadores Luciano Vitor Gomes e José Raimundo Martins.
O Plenário adiou a leitura de atas. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura
da proposição que deu entrada na Casa: Projeto de Lei nº 1.171/2011, autoria do
vereador José Guedes, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Padre
João Marcelino. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para emissão de
parecer. O vereador Cássio Magnani Júnior comunicou que tem dois projetos com o
vereador José Raimundo Martins, um de autoria do prefeito, que cria a Secretaria de
Trabalho e Renda; outro de sua autoria, referente à obrigatoriedade de declaração de
bens por agentes políticos e públicos, ambos com prazos já esgotados. Disse que o
vereador Zuca não quer emitir pareceres, não passa as proposições para outros membros
da comissão, não argumenta e está com os projetos debaixo do braço. Afirmou que ele
mesmo costuma ficar com projetos, mas sempre justifica e informa sua dúvida.
O Senhor Presidente falou que o vereador Cássio tem razão, pois já esgotaram os
prazos. Informou que esta semana conversará com o vereador José Raimundo Martins
para que repasse os projetos ou emita os pareceres. Prosseguindo, colocou em discussão
e votação: 1) Projeto de Lei nº 1.167/2011, que “Caracteriza a esterilização gratuita de
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caninos e felinos como função de saúde pública, institui sua prática como método
oficial de controle populacional e de zoonoses, proíbe o extermínio sistemático de
animais urbanos. Autoriza o Poder Executivo a criar Postos de Atendimento Veterinário
no Município de Nova Lima e dá outras providências”. O Senhor Presidente comunicou
que na semana retrasada houve um equívoco na votação desta proposição que agora irão
corrigir. Afirmou que fariam as duas votações na presente data. Em primeira e segunda
votação, aprovado por 07 votos e encaminhado à sanção; 2) Substitutivo ao Projeto de
Lei nº 1.169/2011, que “Institui o Dia Municipal do Imigrante Inglês”. Em última
votação, aprovado por 07 votos e encaminhado à sanção. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarou
encerrada a reunião ______________________________________________________

